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i 

Sammanfattning 

Rapporten beskriver arbetet med att lösa två säkerhetsproblem kring motordrivna 
gräsklippare, nämligen att skydda användaren från skada vid klippning i lutningar, 
samt vid rengöring av kniven. 
 
Uppgiften löstes genom studier på den befintliga gräsklipparen. Därefter följde en 
idégenerering och en utvärdering för att ta fram de bästa lösningarna. Av dessa 
vidareutvecklades ett koncept för att få godtagbara prestanda. Arbetet resulterade i en 
fungerande prototyp, som kan ligga till grund för vidareutveckling och konstruktion 
av en produkt. 
 
Arbetet ger insikter i lärdomar kring att lösa verkliga problem, och särskilt att hantera 
en situation där många variabler och dess påverkande effekter är okända. 
 
Observera att delar av arbetet är konfidentiellt, varför de är borttagna ur rapporten. 
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Abstract 

The thesis describes the solution of two problems regarding safety on powered lawn 
mowers; protecting the user from injury when using the lawn mower in slopes, and 
when cleaning the cutting blade. 
 
The task was carried out through initial studies on a representative lawn mower. A 
generation of ideas followed, with an evaluation to select the best solution. The 
winning concept was further developed to reach acceptable performance. The work 
resulted in a functioning prototype utilising an original way of detecting inclination 
without incorrect signals. It can serve as a platform for further development into a 
product. 
 
The work gives insightful experience of solving real-world problems, and especially 
to deal with situations where several variables and their effects are unknown. 
 
Please note that several parts of the work are confidential, and have therefore been 
removed from the thesis. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Varje år sker ett antal olyckor med så kallade gå-bakom-motorgräsklippare, där 
användaren kommit i kontakt med knivbladet. Därför finns goda skäl att undersöka 
om problemet kan lösas. Det statistiska underlaget för detta examensarbete har tagits 
fram från flera håll. Dels har statistik på olyckor med gräsklippare tagits fram från 
olika länder, och dels har en kundundersökning genomförts. Nedan följer en 
genomgång. 

Brittisk statistik 

RoSPA, Royal Society for the Prevention of Accidents [2], är ett brittiskt institut som 
håller med statistik. Därifrån har följande statistik hämtats. I det mer allmänna fallet 
där olyckor i trädgård eller med jordbruksutrustning eller verktyg har undersökts, har 
2334 fritids- och hemolyckor rapporterats. Det skattade totala antalet olyckor i Stor-
britannien är 47847 stycken olyckor med 95 % sannolikhetsgrad. 
  
När det gäller antalet olyckor specifikt relaterade till gräsklippare finns det 319 
stycken rapportade sådana i Storbritannien. Det skattade totala antalet i landet är 6540 
st, med 95 % sannolikhet. 

Svensk statistik 

Underlaget har hämtats från [10]. Kategorin ”Olyckor med gräsklippare” innehåller 
information om vilken den utlösande produkten var till olyckan. Antalet olyckor var 
98 stycken och det totala antalet skattade olyckor 13277 stycken. Sannolikhetsgraden 
i siffran är 95 %. 

Kundundersökning 

Husqvarna AB har genomfört en kundundersökning som visar på önskemål från 
kunder och återförsäljare om förbättrad säkerhet på motorgräsklippare. Särskilt 
följande punkter har varit av intresse att förbättra: 

• Ökad säkerhet vid klippning av slänt1 

• Eliminera risk för att motorn startar om rotorn under klipparen roteras 

• Ökad säkerhet vid rengöring och slipning av blad 

1.2. Syfte 

Syftet med detta arbete bestod i att lösa två problem rörande personsäkerheten hos 
motorgräsklippare: 

• Skydda användaren från att vid körning i lutningar skada sig på den roterande 
kniven. 

• Förhindra att användaren skadar sig beroende på att motorn oavsiktligt startar då 
gräsklipparen tippats upp, exempelvis vid rengöring av kniv och undersida 

 

                                                 
1 Regelbundet sker olyckor där användaren i en utförslutning halkat, glidit in med fötter och ben under 

klippdäcket och skadats på den roterande kniven. 
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Givet vid arbetets start var den av Husqvarna AB föreslagna lösningen att bryta 
tändningen då gräsklipparen lutas mer än en viss gränsvinkel. För att prototypen ska 
fylla någon funktion i framtiden krävs att den omvandlas till en produkt, eller en 
feature på en produkt. 

1.3. Mål 

Målet för arbetet var att lösa det grundläggande problemet kring hur lutning ska 
detekteras och hur den informationen ska användas, samt att verifiera funktionen 
genom tester. Därefter skulle en fullskalig prototyp byggas för att överlämnas till 
Husqvarna AB. Prototypen skulle vara tillräckligt komplett för att tjäna som underlag 
för vidareutveckling till en produkt, eller feature, på en gräsklippare.  

1.4. Metod 

Uppgiften löstes med en arbetsgång föreslagen i undervisning inom maskin-
konstruktion och beskrivs kortfattat här. Tiden för respektive fas redovisas i Tabell 1. 
Inledningsvis genererades ett större antal idéer om hur problemet skulle lösas. De 
kombinerades till ett mindre antal konceptförslag, av vilka tre valdes ut för att genom-
arbetas mer noggrant, genom att alternativen utvärderas mot varandra. De utvalda 
konceptförslagen förfinades sedan till koncept, vilka låg till grund för att välja ut det 
koncept som skulle fullföljas och utredas så långt som möjligt. Slutligen framställdes 
en prototyp av det valda konceptet. 
 

Aktivitet Tidsåtgång 

Inledningsfas 1 månad 
Val av konceptförslag 1 vecka 
Konceptfas 1 månad 
Val av koncept 1 vecka 
Prototypfas 2 månader 

Tabell 1. Tidsåtgång för respektive fas i arbetet. 

1.5. Avgränsningar 

Under arbetets början erhölls en kortfattat formulerad uppgift, relativt svår att omsätta 
till verklighet. Några avgränsningar gjordes därför i problemformuleringen för att 
definiera vad som skulle göras: 

• Endast en prototyp, och ingen produkt färdig för massproduktion, skulle 
konstrueras och tillverkas. 

• En uppsättning parametrar togs fram, men någon optimering av dessa 
genomfördes inte. De testades bara för att verifiera funktionen. 

• Tester genomfördes endast på en klippare, för att testa funktionen. Hänsyn togs ej 
till eventuell variation vad gäller vibrationer, tändsystemets funktion eller 
variation i platstillgång mellan olika gräsklippare2. 

• Tester utfördes i princip endast på asfalt, och inte på en gräsmatta. 

                                                 
2 Den aktuella gräsklipparen är en enklare modell i Husqvarnas sortiment, med möjlighet till 

gräsuppsamling men utan egen framdrivning. 
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• Funktionen hos den framtagna prototypen har varit i fokus. Därför har inte dess 
utseende eller placering ägnats mycket arbete. 

1.6. Företaget Husqvarna AB 

Husqvarna AB är ett multinationellt företag som tillverkar produkter för skog, park, 
gräs och trädgård. De säljer sina produkter över hela världen till konsumenter men 
även till professionella användare som kommuner och företag. När det gäller 
gräsklippare tillverkar de maskiner för hemanvändaren som klipper små områden, till 
exempelvis parkförvaltare som använder gräsklipparen professionellt. 
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2.  Inledningsfas 

Här beskrivs det nödvändiga arbete som utfördes inledningsvis; kravspecifikation, 
gräsklipparstudie, benchmarking, patentsökning samt idégenereringen. 

2.1. Kravspecifikation 

För att tydliggöra vilka krav produkten behövde uppfylla, samt för att göra 
konstruktionsproblemet mer konkret, upprättades en kravspecifikation. Dessutom 
gavs åt varje krav en vikt, för att ge en uppfattning om hur viktigt ett specifikt krav är 
att uppfylla. 
 
Arbetet pågick under närmare två månader efter examensarbetets början, och det 
aktuella utseendet förändrades flera gånger. Detta medförde dock att det färdiga 
dokumentet är ett resultat av en lång tids tänkande och övervägande, samt av de 
erfarenheter det inledande arbetet gav. Det slutgiltiga utseendet finns att studera i 
Tabell 2. 

Struktur 

Kravspecifikationen består av tre nivåer, där kraven blir fler och mer specifika ju 
högre nivån är. Uppåt i nivå (högre ordningstal) besvaras frågan hur ett mer eller 
mindre abstrakt krav ska uppfyllas, och nedåt i nivå besvaras frågan varför ett krav 
finns till. Se [1] sid. 65. Flera koncept kan sedan bedömas och jämföras på en viss 
nivå, beroende på den tillgängliga informationsmängden inom respektive koncept. 

Kravspecifikationens utseende 

Fyra grundläggande krav på produkten har ställts upp: Tillfredsställande funktion, låg 
totalkostnad, ej störande utseende, ej förstörande. Vart och ett av dessa fyra krav delas 
vidare upp i fler underordnade krav. 
 
Funktionskravet innebär att produkten dels ska verka vid rätt absolut lutning – 
gränsvinkeln ska vara rätt, dels att den inte på grund av till exempel vibrationer ska 
verka vid tillåten lutning. 
 
Totalkostnaden definieras som den kostnad produkten medfört från att gräsklipparen 
köpts av kund till att den är förbrukad. Därmed består den både av en engångskostnad 
och av en eventuell driftskostnad. 
 
Produkten ska inte vara förstörande, vare sig för omgivningen eller för sig själv, vilket 
representeras av uppdelningen i tre krav på högre nivå. 

Hierarkisk viktning 

Att bedöma hur viktigt ett visst krav är kan vara svårt, eftersom olika krav tillhör 
väsentligt olika områden. Därför användes en metod kallad hierarkisk viktning, se [1] 
sid. 144, som passar utmärkt ihop med nivåindelningen av kraven. Metoden innebär 
att kraven viktas inbördes inom en grupp på samma nivå. I detta fall behöver därför 
som högst tre krav jämföras med varandra. En global vikt beräknas genom att 
multiplicera den lokala vikten med den övre nivåns globala vikt. Exempel: 
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(Global vikt för ”Rätt gränsvinkel”)=(Global vikt för ”Ge utslag vid rätt 
lutning”)*(Lokal vikt för ”Rätt gränsvinkel), eller i siffror: 0,05=0,13*0,40 

Kommentar till vikterna 

Kravet som säger att produkten ska vara okänslig för motorvibrationer är högst viktat, 
eftersom den annars riskerar att ge utslag då klipparen står still, och helt horisontellt. 
 
Driftskostnaden anses vara viktigare än engångskostnaden, eftersom eventuella 
reparationer, byten eller liknande bör undvikas i möjligaste mån. Båda måste hållas 
nere, men den senare bör vara noll för att inte utgöra en löpande kostnad för 
konsumenten. 
 
Att volymen är liten har inte enbart en utseendemässig inverkan, utan underlättar till 
exempel montering av produkten på gräsklipparen i serieproduktion. Dessutom krävs 
mindre lagerutrymmen och transportresurser. 
 
Kraven ”Undanskymd placering” och ”Diskret färg” gavs senare under arbetet 
vikterna noll då de upplevdes som irrelevanta, men redovisas ändå. 
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Kravspecifikationens slutgiltiga utseende 

1 2 3 
    0,40 
  0,33 

Rätt gränsvinkel 
 (+/- 2 grader) 0,05 

  0,13 0,60 
  

Ge utslag vid rätt 
lutning 

  
Bryta vid alla 
felvinklar 0,08 

0,40   0,50 
0,40   

Okänslig för 
motorvibrationer 0,33 

0,67 0,30 
0,27 

Okänslig för 
användarens rörelser 0,20 

  0,20 

Tillfredsställande 
funktion 

  

Få felutslag 

  
Liten åtgärd för 
återställning 0,13 

    0,50 
    

Enkel montering på 
klippare 0,03 

  0,33 0,20 
  0,07 

Enkel ihopsättning av 
brytare 0,01 

    0,30 
0,20 

Tillv.- och 
mtrlkostnad max. 
10$ 

  
Standardkomponenter 
används 0,02 

0,20   0,10 
    

Enkelt underhåll 
0,01 

  0,67 0,40 
  0,13 

Få 
förbrukningsdetaljer 0,05 

    0,50 

Låg totalkostnad 

  

Ingen driftskostnad 

  
Samma livslängd som 
klippare 0,07 

  0,67     
  

Upptar liten volym 
0,07     

0,10   0,00 
0,10 0,33 

Undanskymd 
0,00 

  0,03 0,00 

Ej störande 
utseende 

  

Syns dåligt 

  
Diskret färg 

0,00 
    0,60 
  0,40 

Inga skadliga ämnen 
0,07 

  0,12 0,40 
  

Ej miljöfarlig 

  
Låg ljudnivå 

0,05 
    0,10 
    

Ingen fysisk påverkan 
från produkt på 0,01 

0,30 0,40 0,30 
0,30 0,12 

Inga hälsovådliga 
ämnen 0,04 

    0,60 
  

Ej farlig för 
användaren 

  
Elektriskt isolerad 

0,07 
    0,50 
  0,20 

Ska ej förstöra sig 
själv 0,03 

  0,06 0,50 

Ej förstörande 

  

Ej mekaniskt skadlig 

  
Ska ej förstöra 
gräsklipparen 0,03 

Tabell 2. Kravspecifikation. 
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2.2. Gräsklipparstudie 

2.2.1. Förhållanden vid normal användning 

Motorgräsklipparen kördes på ett öppet fält med varierande lutningar, gropar och 
andra hinder. Syftet var att testa gräsklipparens uppförande och operatörens beteende.  

Användarens påverkan 

Det som undersöktes mer specifikt när det gäller användaren var hur personen lyfter, 
vrider, rycker, drar, svänger och skjuter på klipparen. Detta var viktigt att ha en 
uppfattning om när brytaren skulle konstrueras, eftersom den måste tåla dessa rörelser 
och inte reagera så att motorn stannar. 
 
Användaren drar, trycker och lyfter klipparen vid riktningsändringar. Hur stora krafter 
användaren påverkar klipparen med beror förstås på underlag och ojämnheter. På en 
plan gräsmatta krävs inga stora krafter för att få klipparen dit man vill, och risken för 
störningar är liten. På ett ojämnt underlag krävs dock större påskjutande krafter, och i 
dessa fall löper en tänkt brytare en tydlig risk att bryta fast den inte ska. Detta måste 
tas hänsyn till när den konstrueras så att den tål dessa rörelser.  

Hål och gropar 

Vid hål och gropar tenderar klipparen att göra vaggiga rörelser framför allt i sidled. 
Detta beteende innebär stora rörelser både i sidled och höjdled.  

Trånga utrymmen, snäva svängar 

I trånga utrymmen utförs många förflyttningar fram och tillbaka vilket ger upphov till 
en gungig körstil ihop med små korta svängar. I samband med svängarna lyfts 
framhjulen. 
 
Vid sväng med klipparen lyfter användaren framhjulen på klipparen genom att dra 
ned styrstången och sedan vrida klipparen till önskad riktning. När denna manöver 
utförs lutar klipparen. Enkla studier har visat att användaren troligen inte lyfter mer än 
en vinkel på 20 grader mot marken (1 längdenhet på höjden och 3 på längden). Hur 
högt man lyfter beror på användarens längd - ju kortare, desto större sannolikhet för 
stor vinkel. Underlaget påverkar delvis också; ett gropigt underlag kan göra att 
användaren måste lyfta mer än på ett slätt.  

Lutningar 

När maskiner utan framdrivning används krävs att användaren skjuter på klipparen 
ganska ordentligt i lutningar. Detta kan medföra kraftiga skakningar. Om 
framdrivning finns krävs mindre kraft från användaren, vilket betyder att brytaren bör 
få en enklare arbetsuppgift. 
 
I de lutningar som testerna utfördes i stod alltid klipparen stadigt. I för branta 
lutningar kan klipparen börja stå instabilt och tippningstendenser kan utläsas. Dock 
krävs branta lutningar för att få klipparen att tippa. Om ojämnheter förekommer i 
lutningen bidrar det till tippning. För att tippning ska bli en allvarlig risk krävs 
lutningar på uppåt 100 %, dvs. 45 graders lutning.  
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Pendel 

En pendel monterades på klipparen vid några av tillfällena. Denna svängde ganska 
kraftigt på grund av det ojämna underlaget. Vinklar på upp till 45 grader från 
normalläget som var hängandes vertikalt upptäcktes ofta. Dessa vinklar uppträdde 
dessutom i de flesta riktningar.  
 
Pendeln hängde fritt upphängd och var provisoriskt monterad. Noggrannare mätningar 
av vinklar krävs med en bättre monterad pendel för att kunna utröna rörelserna mer i 
detalj. 

2.2.2. Undersökning av motor och kringutrustning 

Den tilltänkta brytaren måste verka någonstans i det drivande systemet. Därför 
utfördes en genomgång av detta, för att ge en bild av den befintliga produkten. 

Elektriska system 

Klipparen har ett eller två elektriska system. Det ena finns på alla modeller och sköter 
tändningen av motorn. Det fungerar med hjälp av en tändspole vars utsignal styrs av 
hur svänghjulet roterar. Tändspolens lågspänningssida är ansluten till en kontakt på 
svänghjulsbromsen, vilket används till att hindra tändningen om det så kallade 
dödmansgreppet3 är uppsläppt. 
 
Det andra elsystemet driver startmotorn, om en sådan finns. Den är kopplad till ett 
batteri och i kretsen finns även en generator. Det är en spole som genererar ström när 
svänghjulet svänger. Denna ström används mest sannolikt till att återladda batteriet 
efter att startmotorn har används. Det finns även här kontakter som sitter på bromsen 
till svänghjulet. De är kopplade så att elmotorn inte ska kunna användas om inte 
dödmansgrepp är aktiverat. 

Tändspole 

Tändspolen består av en spole med en järnkärna kring. En magnet inducerar en 
spänning i primärkretsen i tändspolen som i sin tur ger upphov till en spänning i 
sekundärkretsen. Sekundärkretsen genererar den spänning som krävs för att skapa en 
gnista i tändstiftet. Vid mätning av denna spänning, med hjälp av [13], erhölls ett 
värde på 300 V. Strömmen i kretsen var på upp till 5 A, men pulsen är endast 
40 mikrosekunder lång. 
 
Till tändspolen finns en kontakt kopplad som sitter på bromsen till dödmansgrepp (se 
Figur 1). När denna kontakt sluts jordas tändspolens primärsida vilket gör att gnista ej 
kan fås. Detta används när bromsen aktiveras för att motorn ska hinna stanna inom 
den tid som är bestämd, 3 sekunder [12]. Denna princip att jorda tändspolen sågs som 
möjlig att använda när brytaren ska ingripa. 
 
Mätningar med en potentiometer visar att resistansen 25 Ω, mellan tändspole och jord, 
räcker för att motorn ska stanna. Redan vid 45 Ω börjar motorn dock hacka ordentligt. 

                                                 
3 Dödmansgreppet finns på alla motorgräsklippare och används dels för att stanna motorn avsiktligt, 

dels för att stanna motorn om användaren lämnar gräsklipparen. Det består av ett handtag kopplat till 

en vajer, som i sin tur aktiverar en broms och en kontakt. 
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Denna information är användbar om en brytare ska monteras mellan tändspole och 
jord. 
 
Eftersom tändspolen ingår som en del i motorns konstruktion ansågs denna tidigt vara 
svår att ändra. Att använda kontakten till dödmansgrepp så att den och brytaren kan 
arbeta ihop bedömdes som mer rimligt. När det gällde modifikation av tändkabeln var 
problematiken densamma som med övriga motorn. Den är svår att ändra, såvida 
motorleverantören inte är intresserad av att ändra konstruktionen för en särskild kund. 

 

Figur 1. Kretsschema för kortslutning av tändspolens lågspänningssida. 

Avgassystem 

Avgassystemet sitter relativt fritt med ett skydd omkring sig så att användaren inte ska 
bränna sig. Här finns relativt generöst med utrymme för att montera en 
säkerhetsanordning.  

Broms 

Bromsen verkar på motorns svänghjul och slår till om dödmansgrepp ej är aktiverat. 
Den håller dessutom emot om användaren försöker dra igång motorn utan att aktivera 
dödmansgrepp. Dock kan inte bromsen ensam stanna motorn, utan tändningen måste 
brytas för att motorn ska kunna stanna. Att bromsen finns är för att rotorn ska stanna 
på de 3 sekunder som är angivna i säkerhetsföreskrifterna [12]. 

Bränslesystemet 

Mellan förgasare och tank löper en cirka 10 cm lång, mestadels horisontell, bränsle-
slang. Utrymmet är begränsat. 

2.3. Benchmarking 

Inledningsvis utfördes en så kallad benchmarking – här i formen av att hitta befintliga 
lösningar på liknande problem – där produkter söktes som kunde tänkas innehålla 
funktionen att reagera på eller påverkas av en lutning. Dessutom eftersöktes 
komponenter som skulle kunna utföra lutningsmätning. Resultatet beskrivs nedan. 

2.3.1. Produkter 

Några exempel på de vanligaste produkterna är bilar, flygplan och båtar. I bilar 
används de till att detektera om bilen vänder sig upp och ner, eller för att lösa ut 
larmet på bilen vid inbrottsförsök. Normalt kopplas givarna till bilens 
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hjulupphängningar och när bilen gungar till eller skakar löser larmet ut. I flygplan 
används komponenterna exempelvis till att känna av planets lutning. När det gäller 
båtar är tillämpningsområdena generellt sett desamma. 
 
I vissa sportmotorcyklar används tiltsensorer för att känna av när motorcykeln lutar 
för mycket för att då stänga av tändningen. Denna funktion är fördelaktig om 
användaren kör omkull med motorcykeln, och begränsar skadorna på både 
omgivningen och föraren. Dock får denna brytare anses vara relativt primitiv, och är 
till exempel känslig för skakningar. 
 
Ett andra exempel är skyliftar, som ibland har inbyggda givare som känner av hur 
mycket liften lutar och kan slå larm vid för kraftig lutning. Denna information kan 
sedan användas för att skydda användaren på olika sätt. De aktuella komponenterna är 
ofta avancerade och kräver matning (se Figur 2), samt tolkning av utsignalen. 
 
Cykeldatorer kan använda lutningsmätare. Här bör det finnas en billig och enkel 
givare som kan känna av en lutning relativt noggrant. Dock har ingen information 
hittats kring vilken komponent det skulle kunna vara. 
 
Vidare används denna typ av komponent i till exempel bärbara datorer och digital-
kameror som stöldskydd. I digitalkameror används de även för att vända bilden rätt 
när användaren har roterat kameran för att ta en bild. Troligen rör det sig här om den 
enklaste varianten av komponent (se Figur 3). 
 
Ett ytterligare exempel på användningsområde för en tiltsensor är i termostater. En 
tiltswitch monteras till en bimetall. När temperaturen ökar ger bimetallen utslag och 
tiltswitchen ger utslag från horisontalläget och slår ifrån strömmen. De används även i 
exempelvis vattenkokare för att känna av om kokaren har rätt vinkel eller inte.  
 
Ett sista känt exempel på produkt där det finns en tiltsensor är ett flipperspel. Här 
används sensorn för att känna av om användaren försöker påverka kulan genom att 
lyfta eller luta spelet. Dessutom finns ofta system som känner av vibrationsstörningar, 
och alltså kan avslöja om användaren försöker knuffa eller sparka för mycket på 
spelet.  
 
Det finns säkerligen en hel uppsjö med andra produkter som också innehåller den här 
typen av komponenter, och denna sammanfattning ger endast en grundläggande bild 
av utgångsläget. Det ska dock tilläggas att de inte är helt enkla att hitta. 

2.3.2. Komponenter 

Det finns flera olika typer av komponenter som kan detektera lutningar. Några 
huvudtyper, av varierande kostnad och prestanda, beskrivs nedan. 

Accelerometer 

Accelerometrarna känner av accelerationer i olika riktningar i förhållande till 
referensen jorden, och kan därmed även bestämma hur de lutar relativt denna referens. 
Det finns olika avancerade komponenter, en del känner av tre axlar och andra bara 
två. Generellt för accelerometrar är att de är avancerade komponenter som behöver ett 
kretskort och en dator för tolkning av utsignalen. De är ofta dyra, både att köpa 
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eftersom de är avancerade i sin uppbyggnad, och att implementera eftersom de kräver 
kringutrustning. Priserna på accelerometrar varierar men en genomsnittlig prisuppgift 
för en billigare accelerometer är ca 500 SEK, bara för själva komponenten. Ett 
exempel visas i Figur 2. 

 

Figur 2. Treaxlig accelerometer. 

Tiltsensor 

En billigare och enklare komponent som kan används om det inte krävs exakta vinkel-
mätningar är en tiltsensor eller också kallad en tip-over sensor. Dessa komponenter 
ger inte samma exakta information om lutningen men kan fungera tillräckligt väl när 
det gäller att detektera en lutning. De fungerar som en switch med på- respektive 
avfunktion, vilket kan jämföras med ett relä. Dessa komponenters funktion kan 
realiseras på en mängd olika sätt – kvicksilver eller annan vätska, kula eller pendel. 

Givare med kula 

En billig variant av tiltsensorer är de som består av en cylinder eller annan behållare 
med en kula i. När sensorn lutas (”tiltas”) rör sig kulan i cylindern och vid vissa lägen 
stöter kulan emot en elektrod i cylindern och sluter då en krets mellan cylindern och 
elektroden. Cylindern i sig fungerar som en andra elektrod. Denna väldigt enkla upp-
byggnad gör komponenten billig men dock funktionell. Priser för en komponent av 
detta slag ligger på ungefär en halv dollar. Dock gör deras enkla uppbyggnad att de är 
känsliga för skakningar och vibrationer. För att göra givaren mindre känslig kan ett 
filter sättas in ihop med komponenten för att filtrera bort icke önskvärda pikar av 
signaler. Ett exempel på en enkel variant visas i Figur 3. 

 

Figur 3. Exempel på tiltswitch med kula. 

Vätskegivare 

Komponenter som innehåller vätskor kan fungera på flera olika sätt. Antingen har 
brytaren en enkel av/på-funktion, eller en mer avancerad funktion som anger den 
exakta lutningen. 
 
Elektrolytisk givare 
En typ av komponenter består av en behållare som är fylld till en viss nivå med 
vätska. Vätskan leder ström och vid lutning ändras resistenserna i väggarna på 
behållaren tack vare att vätskan stiger respektive sjunker vid lutning. Med hjälp av 
denna princip kan sedan en dator räkna ut lutningen väldigt exakt. 
 
En annan komponent består av ett antal tunna metallpinnar som sitter i behållaren 
med vätska. Samma princip används här som i föregående typ av komponent. 



12 

Resistansen i pinnarna ändrar sig när vätskenivån lutar. Utsignalen från komponenten 
tolkas sen av en dator som kan beräkna den aktuella lutningen. Precis som med 
accelerometern kostar det pengar att ha kringutrustning som en dator för att tolka 
utsignalen därför blir denna typ av komponent ofta dyr att implementera. Även 
komponenten i sig är dyr eftersom den har en komplicerad konstruktion. Ett exempel 
visas i Figur 4. 

 

Figur 4. TAD II, en krets som används för lutningsmätning. 

Kvicksilverbrytare 
Kvicksilverbrytaren finns i en mängd olika utföranden men funktionen i dem är 
snarlik. De är oftast ganska enkla i sin uppbyggnad beroende på vilken noggrannhet 
de ska ha och vilka vinklar de ska detektera. 
 
Kvicksilverbrytare fungerar generellt så att det finns två bleck speciellt utformade för 
att passa i en hermetiskt sluten behållare. Kring dessa kontakter finns en skyddande 
atmosfär av en inert gas som ser till att inga föroreningar fastnar på kontakterna. 
Fördelarna med denna komponent är att de är kompakta, har låg vikt, snabb svarstid 
vid utslag, lång livslängd och lågt pris.  

2.4. Sökning av existerande patent 

En sökning har gjorts efter patent tagna på konstruktioner som kan vara lösning på det 
aktuella problemet.  

2.4.1. Patentdatabaser 

I Europa finns ett patentkontor [3], som samordnar patenten och har en patentdatabas 
som heter esp@cenet. Denna bas innehåller mer än 50 miljoner patent från cirka 1920 
och fram till idag. De äldsta dokumenten i basen är inte sökbara bibliografiskt, utan 
kan bara nås via patentnumret. Sökningen som har genomförts är bibliografisk och 
gjord på engelska. 

2.4.2. Resultat 

Sökning på esp@cenet efter walk behind lawnmowers gav följande 12 patent 
(identifikationsnummer) som resultat:  
 
MXPA03011478 

EP1252809  

US2002189137 

US2003144774 

GB2366982 

US5680748 

US5701967  
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US5632475 

US5497606 

EP0419175 

US4580455 

US5050371 

US4981011 

 
Inget av dessa berör om tiltsensorer till gåbakomgräsklippare. Det finns dock ett 
intressant patent (AU2004296709), som handlar om tiltswitch på så kallade åkgräs-
klippare (riders). Detta patent bygger på att ha en färdig komponent som mäter 
lutningen och stannar rotorn då det lutar för mycket. I patentet rekommenderas 
switchar som kräver matning och en CPU-enhet som tolkar signalen ut från den. 

Slutsats  

Det finns idag inga patent som har någon lösning på det exakta problem som studerats 
här. Dock kan det ovannämnda patentet på åkgräsklippare i någon mån, enligt [14], 
inskränka möjligheterna att få patent på gåbakomgräsklippare.  

2.5. Idégenerering 

2.5.1.  Beskrivning 

Under de tre inledande veckorna genererades ett antal idéer om hur problemet och 
dess delproblem skulle kunna lösas. I syfte att klargöra vad denna fas innebar 
beslutades om två definitioner: 

• En idé är en tanke om lösning på problemet och behöver ej vara detaljplanerad. 

• Ett koncept är ett förslag på lösning, som ska vara testat samt ekonomiskt och 
tidsmässigt planerat. 

 
För att uttömma existerande möjligheter sattes inga begränsningar upp, utan varje idé 
som verkade kunna lösa problemet togs till vara. På detta stadium togs ingen direkt 
hänsyn till pris eller genomförbarhet. 
 
Till hjälp under idégenereringsfasen användes några olika verktyg. Till att börja med 
ordnades idéerna in i en så kallad morfologisk matris enligt [1] sida 124, vilken har 
till uppgift att tydliggöra vilka funktioner som problemet kräver, samt vilka alternativ 
som finns för att realisera respektive funktion. Matrisen redovisas ej, då dess utseende 
inte bedöms vara av större intresse. 
 
Flertalet idéer uppkom då problemet att känna av lutning från jordytan studerades 
djupare. Det tog ungefär en veckas tid att komma på grundstommen till spännvidden 
av idéer. 
 
Några huvudgrupper kan utläsas ur mängden av idéer. Till att börja med finns de som 
detekterar lutning och de som stoppar motorn, samt de som gör både och. Den första 
kan indelas i dem som innebär att implementera en lutningsgivare som finns på 
marknaden, och de som innebär att en egen givare tillverkas. De två sistnämnda 
grupperna kan delas in i undergrupper beroende på var i kedjan från tändning, luft-
intag och tank till roterande kniv och ljuddämpare de har sin verkan. 
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2.5.2.  Urval av uppkomna idéer 

Här presenteras ett urval av de idéer som uppkom under denna fas. De som ej ansågs 
värda att nämna har helt enkelt utelämnats. 

Töjningsgivare 

Töjningsgivare placeras i en stjärnformation eller bryggkoppling. I mitten av 
kopplingen eller stjärnan finns en massa som påverkas av tyngdkraften vid lutning av 
gräsklipparen. Gravitationen gör att töjningsgivarna ger utslag. Kopplingen skulle 
troligen inte tåla de höga spänningar som uppstår i tändsystemet, varför en 
matningsspänning skulle ligga över töjningsgivarna. Givarna kopplas sedan parallellt 
med en brytare. När resistansen i töjningsgivarna ökar pga. lutning kommer större 
delen av spänningen istället att lägga sig över ett relä som är parallellt med givarna. 
Detta kommer då att få styrström vilket innebär att tändspolen som genererar 
spänningen till tändstiftet jordas och tändningen upphör att fungera.  
 
Fördelar med denna konstruktion är att töjningsgivare är relativt billiga i inköp. Den 
tål vibrationer bra om inte allt för känsliga töjningsgivare används. En dosa kan 
tillverkas med själva brytaren i som sedan kan kopplas in mellan två trådar. En sista 
fördel är att den kan mäta lutningar inte bara parallellt och vinkelrät mot klipparen 
utan i alla riktningar. Tyvärr är lösningen komplicerad och kräver exempelvis 
matningsspänning. 

Modifiera bränslesystem 

Bränslesystemet kan modifieras så att det endast levererar bränsle till förgasaren vid 
vissa lutningar, d v s om det inte lutar för mycket. Om klipparen lutas kommer 
sannolikt trycket i bränsleledningen att sjunka, detta om bränsleledningen är centralt 
ansluten till tanken. Lösningen kräver beräkningar samt utformning av rör måste så att 
motorn stannar vid alla icke tillåtna lutningar. Två mer specifika idéer redovisas 
nedan. 
 
Specialutformat bränslerör 
Bränsleslangen från tank till förgasare byts ut mot ett rör, utformat så att det släpper 
igenom bränsle endast vid tillåten lutning. 
 
Flottör i bränsleröret 
Ett slags flottör placeras i bränsleröret, och stoppar därmed bränsletillförseln vid vissa 
lutningar. En billig och troligen i längden hållbar lösning om den kan fås att fungera 
för lutning åt flera håll. 
 
Båda dessa idéer fick tyvärr relativt snabbt förkastas, då ingen av dem kunde utarbetas 
till en i teorin fungerande lösning. 

Vätskebrytare - modifierad kvicksilverbrytare 

En brytare skulle kunna tillverkas, som fungerar som en kvicksilverbrytare men 
använder ett annat ämne som kontaktmedium, eftersom kvicksilver är miljöfarligt och 
generellt sett förbjudet att använda i konsumentprodukter. 
 
Ett enkelt experiment gjordes med mättat saltvatten i en plastburk och elektroderna till 
en multimeter instuckna i burkens sidor. Se Figur 5. Då båda elektroderna var täckta 
av lösningen leds strömmen bra. När bägaren med lösningen lutades så att en av 
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elektroderna blev fri från lösningen steg resistansen mer och mer för att när 
elektroden var helt fri bryta strömmen. Därmed erhölls en linjär, steglös brytfunktion 
vilket vore intressant eftersom motorn då borde stanna mjukare. 

 

Figur 5. Experimentanordning för vätskebrytare. 

Vid experimenten uppstod dock ett problem. Saltlösningen hängde kvar på väggarna i 
kärlet vilket gjorde att strömmen fortsatte leda även när en elektrod inte var i 
lösningen. Detta skulle kanske kunna lösas genom att ha ett material i väggarna med 
dålig vidhäftningsförmåga; ett material som är vattenavstötande så att vattnet lägger 
sig som pärlor på ytan av ämnet. En av anledningarna till den fortsatta 
ledningsförmågan var antagligen ytspänningen i burken. Egenskaperna borde kunna 
förbättras om denna kan brytas. En lösning på problemet skulle vara att använda ett 
annat lösningsmedel än vatten som inte är polärt men löser salter, så att lösningen 
leder elektrisk ström. 

Bromsa kniven vid signal om lutning 

Gräsklippare har idag en inmonterad broms som är kopplad till dödmansgreppet. Den 
syftar till att uppfylla kravet att kniven ska stanna inom tre sekunder efter att 
dödmansgreppet släppts. Denna broms skulle även kunna utnyttjas för att reagera på 
en brytares signal om att gräsklipparen lutar. 
 
Fördelarna med denna lösning är att motorn stannar mjukt, och med en viss 
tidsfördröjning. Nackdelarna är att den måste kompletteras med en givare som ger 
signal vid lutning. Denna givare måste dessutom ha hög precision, eftersom motorn 
stannar även om lutningen uppstår bara för en kort tidsperiod. Vidare kan hela 
anordningen bli dyr. Nedan beskrivs några mekanismer som påverkar vajern till 
bromsen. 
 
Mekanism 1. Tre pinnar sätts i en triangelform. Vajern dras mellan pinnarna i basen 
och över toppinnen. När brytaren ger utslag dras pinnen i toppen bort vilket medför 
att fjädern i bromsen drar till sig vajern. Bromsen aktiveras och motorn stannar. Top-
pinnen kan dras bort med hjälp av en elektromagnetisk spole som påverkar en 
järnkärna som drar ur pinnen. Förlängningen av järnkärnan är den tredje pinnen i 
triangeln. Elektromagneter kan utveckla stora krafter och bör därför vara lämpade till 
denna applikation. Se Figur 6. 

 

Figur 6. Aktivera broms, mekanism 1. 
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Mekanism 2. Vajern är delad och sammanfogas med ett stift och en hylsa som sitter i 
varandra med en sprint som låsning. När brytaren ger utslag dras sprinten ur och 
hane/hona dras isär av fjäderkraften i bromsen. Sprinten dras ut av en elektromagnet. 
Denna lösning bör vara kompaktare än mekanism 1. Se Figur 7. 

 

Figur 7. Aktivera broms, mekanism 2. 

Mekanism 3. En fjäderbelastning motverkar dödmansgrepp och låter bromsen slå till. 
Ett klart problem är att fjädern måste kämpa mot handkraften i dödmansgrepp. Om 
operatören är stark löser inte spärren ut.  
 
Mekanism 4. Som mekanism 2, men vajrarna är sammanfogade med ett snäppförband; 
den ena delen sitter i den andra med hjälp av hakar. När brytaren löser ut expanderar 
den yttre delen och bromsen kan aktiveras. Se Figur 8. 

 

Figur 8. Aktivera broms, mekanism 4. 

Mekanism 5. En distanshylsa mellan vajerhöljets ände och vajerstoppet. Hylsan kan 
vara en gasfjäder, kulskruv el likn. Helst ska hylsan kunna låsas i utsträckt läge, och 
minskas i längd genom liten påverkan så att brytarsignalen - mekanisk, elektrisk, eller 
annan typ - ej behöver förstärkas. Se Figur 9. 

 

Figur 9. Aktivera broms, mekanism 5. 

Mekanism 6. Som mekanism 5, men istället används ett ”knä” som låses utfällt och 
fälls ihop vid lutning. Se Figur 10. 
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Figur 10. Aktivera broms, mekanism 6. 

Stoppa flödet av gasblandning till motorn 

Ett spjäll, liknande det som finns på bilmotorer, monteras mellan förgasare och 
cylinder. Spjället hålls, till exempel med hjälp av en vikt, horisontellt, så att det 
stänger om lutningen blir för stor. Denna mekanism kommer troligen att bli känslig 
för skakningar, men kanske kan den ändå fungera om det krävs en längre tid av 
avbrott i gasflödet för att stanna motorn. 
 
Fördelarna med lösningen är att den detekterar lutning och stoppar kniven i samma 
moment. Nackdelarna är troligen svårigheten i att få spjället att stänga ordentligt, och 
som tidigare nämnts skakkänsligheten. 

Färdig givare 

En idé som kom från Husqvarna AB [14] var att använda färdiga givare att mäta 
lutningen med. Uppmaningen var att undersöka marknaden och se vad som fanns 
tillgängligt. Lämpliga lösningar som hittades på marknaden undersöktes men så 
många fanns inte. Detta beskrivs utförligare under avsnittet 2.3. Det som fanns i stor 
mängd var färdiga komponenter som mätte lutningsvinkeln. Det var olika typer av 
komponenter som antingen mätte en vinkel väldigt exakt eller bara mätte upp och ner. 
Det fanns olika upplösningar och intervall hos komponenterna.  
 
De aktuella komponenterna kallas inklinometrar och accelerometrar. Några varianter 
har använts på Husqvarnas Automower, som använder information om lutningen. De 
tillverkare som gör denna typ av komponenter har kontaktats för att se om de har en 
passande givare. 
 
Många av dessa komponenttyper var väl avancerade, eftersom det endast krävs ett 
utslag vid för stor vinkel och ingen mätning av lutningen. Vissa av komponenterna 
skulle fungera mycket bra för problemställningen men visade sig vara alldeles för 
dyra. Vissa krävde datorstöd för att kunna användas vilket inte är aktuellt vare sig 
platsmässigt eller kostnadsmässigt.  
 
De bäst lämpade komponenterna för uppgiften kallas ”tip-over switch” och är en typ 
av inklinometer, väldigt enkel sådan. Den bryter (eller sluter) en krets om lutningen 
överstiger en viss gräns. I det här fallet ska brytaren helst vara öppen om lutningens 
absolutbelopp ligger inom det tillåtna området, för att öppna om den överstiger detta. 
De komponenter som passade bäst var en-axliga och mätningarna ska göras i två 
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axlar. Det är dock ett mindre problem eftersom det går att använda två eller flera 
komponenter sammankopplade. 
 
Under idégenereringstadiet ägnades mycket tid åt att hitta tillverkare som hade 
lämpliga komponenter till rimligt pris. Detta för att se om det överhuvudtaget var 
möjligt att bygga en konstruktion för det pris som var tänkt. 
 
Kulswitchar i vinkel - pyramidbrytare 
En variant på de tilt/tip-over switchar, som nämndes ovan, kallas kulswitchar. De 
består av en liten cylinder med en kula i, och ger utslag endast om de passerar 
horisontalläget och kulan rullar från ena änden på cylindern till andra. De används 
oftast för att upptäcka om något har vält upp och ned och är mycket billiga i inköp, 
vilket gav upphov till denna idé. 
 

 

 

Figur 11. Tip-over switchar i pyramidform. 

Idén går ut på att sätta fyra kulswitchar i en pyramidform med den specifika lutning 
vid vilken givaren ska lösa ut. Figur 11 illustrerar själva principen. Som sådan 
verkade idén vara bra, då konstruktionen skulle bli liten och lätt eftersom 
komponenterna är små och flera typer, till exempel kvicksilverbrytare, av 
komponenter kan användas. 
 
Tanken var att sätta brytaren i en styrkrets till tändningen som kunde bryta själva 
tändningen, alternativt sätta brytaren i serie med tändkretsen och låta den bryta direkt. 
En styrkrets skulle kräva en matningsspänning, vilket skulle göra problemet dyrare 
och mer komplext. 

Potentiometer med mittläge 

En pendel monteras på en potentiometer med mittläge. När resistansen ökar hindras 
förslagsvis tändningen. Två sådana anordningar används och tar hand om varsin 
riktning (tippning respektive lutning). Detta är en prismässigt acceptabel lösning. 
Problemen är antagligen att få potentiometrarna att fungera korrekt; resistansen ökas 
linjärt eller logaritmiskt, och övergången ska helst vara relativt definitiv. 

Pendel med kontakter 

En pendel hängs upp så att den av tyngdkraften hålls vertikal. När den når ett visst 
läge sluts en krets. Idén kan kombineras med exempelvis svänghjulsbromsen (kopplad 
till dödmansgrepp). Den kan också monteras på den kabel som kortsluter tändspolens 
lågspänningssida, vilket är relativt enkelt eftersom pendeln sluter kretsen vid lutning. 
Pendeln hängs upp så att den är ansluten till kabeln, och vid lutning får den kontakt 
med inbyggnadens väggar som är anslutna till jord. Ett problem är att spänningarna 
kan bli ganska höga (se avsnittet 2.2.2), vilket ger risk för gnistbildning mellan 
pendeln och väggarna. 
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En enkel konstruktion togs fram, där en skruv används för upphängning av pendeln. 
Skruven kopplas till tändspolen och blir ledande. Gummiringar isolerar mot en metall-
inbyggnad, som kan monteras på motorn och därmed jordas. Här återstod primärt 
problemet att konstruera en enkel men ändå fungerande pendellängd. Konstruktionen 
visas i Figur 12. 
 

  

Figur 12. Pendel. 

Mikrobrytare med tyngd  

Denna lösning har använts på Husqvarnas Automower, och består av en passiv 
brytare med två lägen. Tillsammans kan två stycken (en per axel) användas för att ge 
signal om lutning. Problemen skulle vara priset; vid småskalig tillverkning har ett 
komplett paket med tyngd kostat ca 40 kr [15] och storleken (ungefär en decimeter 
per brytare). 

Konfidentiella idéer 

Två idéer har av sekretesskäl tagits bort från detta avsnitt. 
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2.5.3. Placeringsalternativ 
 

Placeringar Beskrivning Minsta 
utrymme 
-Bakåt/ 
framåt 
-Sidled 
-Höjdled 
[mm] 

Kortast 
möjliga 

kabeldragning 
(kontaktpunkt) 

[mm] 

Ev 
håldiameter 

[mm] 

Utsatthet4 

A Motorskruv vid 

ljuddämpare 

(horisontell) 

60 

40 

30 

200 

(kontakt vid död mans 

grepp - DMG) 

10 (M8) 1 

B Hål i plåt ovanför 

ljuddämpare 

(horisontell) 

110 

40 

30 

90 

(DMG) 

5 3 

C Hål på broms 

(horisontell, finns ej 

på alla klippare) 

40 

2 

1,5 

10 

(DMG) 

5 3 

55 

45 

25 

D Skruv under 

motorkåpa, nästan 

horisontell (två 

alternativ) 25 

45 

60 

100 

(tändspole eller DMG) 

5 (M5) 2 

E På skruv för 

motorkåpa (vertikalt) 

40 

150 

50 

150 

(tändspole eller DMG) 

5 3 

F På chassi, framför 

motorn 

100 

600 

300 

250 

(tändspole) 

- 2 

200 

100 

60 

G Motorskruv, där 

startmotor sitter 

(endast om 

startmotor saknas) 150 

80 

80 

250 

(tändspole) 

10 

(M8) 

1 

70 

250 

50 

H På chassi, bakom 

motor 

50 

130 

80 

300 

(DMG) 

- 1 

Tabell 3. Placeringsalternativ, översikt. 

                                                 
4 Bedömd risk för skador på grund av slag/sparkar, fukt, bensin, klämrisk, gräs, värme etc. 1=låg 

utsatthet, 3=hög utsatthet 
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I Tabell 3 beskrivs de placeringar som ansågs vara tänkbara för att placera en 
anordning för att bryta tändningen. Eftersom detta kan utföras genom att ansluta 
tändspolens primärsida till jord, tas möjligheterna för detta med. Placeringarna A-H, 
samt kontaktmöjligheterna, finns utpekade i Figur 13, Figur 14 och Figur 15. 

 

Figur 13. Placeringarna A, B, C och F (gräsklipparen sedd från vänster sida). 

 

Figur 14. Placeringarna G och H (gräsklipparen sedd från höger sida). 



22 

 

Figur 15. Placeringarna D och E, samt kontakter (motorn sedd inifrån, med kåpa borttagen). 

2.5.4. Kombination av idéer till konceptförslag 

Med idéunderlaget som beskrivits i avsnittet 2.5, kunde ett antal konceptförslag sättas 
samman. Ett förslag måste tillsammans måste lösa hela problemet (detektera lutning 
och stanna motor). Inget formellt urval gjordes, utan alla idéer som på något sätt 
ansågs rimliga nog att genomföra togs med. De framtagna förslagen visas i Tabell 4. 
 

Konceptbeteckning Detektera lutning Stanna motor 
A Pendel Bryta tändning 
B Fleraxlig tiltsensor Bryta tändning 
C Töjningsgivare Bryta tändning 
D Tiltsensor Svänghjulsbromsen 
E Tip-over switchar i pyramid Bryta tändning 
F Konfidentiellt Konfidentiellt 

Tabell 4. Konceptförslag. 
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3. Val av konceptförslag 

Då tiden för inledningsfasen var ute, och idégenereringen avklarad, valdes de 
konceptförslag ut, vilka skulle utarbetas till färdiga koncept. Valet utfördes med en 
metod enligt [11]. 

3.1. Utvärdering 

Poängsättning 

Varje koncept bedömdes utifrån varje kriterium (se avsnittet 2.1), efter en skala med 
stegen 0, 1, 3 och 9. Denna skala är logaritmisk för att skalan ska få större utslags-
effekt på koncepten. Om en linjär skala används kommer skillnaden mellan sämsta 
och bästa konceptet bli liten och det blir svårare att väga samman utvärderingen med 
de subjektiva ståndpunkterna. Följande definition användes:  

• 0 = uppfyller inte alls 

• 1 = uppfyller på något sätt 

• 3 = uppfyller delvis 

• 9 = uppfyller mycket väl 

Sammanställning av bedömning 

Varje betyg för ett visst koncept, för ett visst kriterium, multipliceras med vikten för 
kriteriet. De framräknade värdena för respektive kriterium summeras för varje 
koncept. För att få en överblick över poängsättningen mellan kriterierna normeras 
poängen så att de hamnar på en skala mellan 0 och 1. Den totala summan av alla 
koncepts poäng är efter normeringen 1,0. Nu kan en objektiv bedömning av 
koncepten enklare ske.  

Nivåer 

Varje koncept bedöms inom respektive nivå för att få en bättre helhetsbedömning. 
Dessa bedömningar sammanställs sedan i en matris för att få överblick över 
bedömningen. Ett medelvärde beräknas dessutom för att en jämförelse totalt sett ska 
kunna ske. 
 
Denna metod ger tre resultat, en på varje nivå, per koncept. Det kan diskuteras, vilken 
nivå som bör ligga till grund för beslutet, men generellt kan det sägas att på en 
detaljerad nivå har mer information vägts in. Dock är risken att en stor mängd osäker 
information används. Alltså är en detaljerad nivå bäst, så länge informationen som 
använts är tillförlitlig. 
 
I denna bedömning bör det även påpekas att mängden kunskap om respektive koncept 
varierar i viss mån. Detta gör siffrorna aningen svårare att tolka.  

Utvärderingsresultat 

Idégenereringen resulterade i sex tidigare beskrivna förslag, varav ett mindre antal 
skulle väljas ut för att färdigställas till koncept enligt den definition på koncept som 
gjordes under arbetets inledning. Till grund för detta val låg resultatet från 
utvärderingsresultatet, egna (mer subjektiva) åsikter samt synpunkter från handledare, 
[14] och [16]. 
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Koncept A B C D E F 

Nivå 1 0,12 0,19 0,19 0,15 0,16 0,19 
Nivå 2 0,14 0,16 0,17 0,11 0,19 0,23 
Nivå 3 0,17 0,13 0,18 0,09 0,15 0,27 
Medel 0,14 0,16 0,18 0,12 0,17 0,23 

Tabell 5. Resultat för konceptförslag A-F i utvärderingen. 

Till en början studerades utvärderingsresultatet (se Tabell 5). Det stämde någorlunda 
överens med de subjektiva åsikterna, dock med den skillnaden att konceptförslaget 
med töjningsgivare (C) fick goda resultat. Den höga komplexitetsgraden kring detta 
förslag ledde till att det förkastades trots att det enligt utvärdering borde ha 
vidareutvecklats. Samma förfarande skedde med förslaget om svänghjulsbromsen (D) 
eftersom det ej bedömdes kunna uppfylla kostnadskravet. De togs bort från den 
sammanlagda normerade poängen, vilket gav ett tydligare resultat enligt Tabell 6. 
 

Koncept A B E F 

Nivå 1 0,18 0,28 0,25 0,29 
Nivå 2 0,19 0,23 0,27 0,32 
Nivå 3 0,23 0,18 0,21 0,38 
Medel 0,20 0,23 0,24 0,33 

Tabell 6. Utvärderingsresultatet för endast A, B, E och F. 

Dessutom redovisas i Tabell 7 mer subjektiva argument, ordnade efter uppskattad 
betydelse, för och emot dessa fyra koncept. 
 

 Koncept 

Argument A – Pendel B – Tiltswitch E – 
Kullswitchar 
i pyramid 

F – (beskrivning 
konfidentiell)  

För God genomförbarhet 

 

Definitivt tillslag vid 

lutning 

Det enklaste förslaget, 

med få komponenter 

 

Troligen billig vid 

masstillverkning 

Enkel 

 

Relativt billig 

 

En principiellt 

fungerande 

komponent har 

redan hittats 

Överlägsen i funktion - 

särskilt okänslig för 

vibrationer 

 

Relativt enkel konstruktion 

 

Emot Osäkerhet kring pris 

 

Kräver hög precision 

vid tillverkning 

 

Utmärker sig inte 

varken i funktion eller 

kostnad 

Ingen komponent har 

hittills hittats som 

säkert skulle lösa 

problemet – många 

komponenter har 

stora toleranser 

Kräver hög 

precision vid 

tillverkning 

Troligen dyr, då allt måste 

konstrueras från början och 

inga standardkomponenter 

hittills hittats 

Tabell 7. Subjektiva åsikter om konceptförslagen. 
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3.2. Beslut 

Tillsammans med handledare, [14] och [16], beslutades i enlighet med utvärderingen 
att om möjligt färdigställa förslagen B, E och F, men behålla A som ett reservförslag. 
Redan här uppkom några direkta tankar om de olika förslagen inför fortsättningen. 
Förslag F bygger på att en grundläggande princip fungerar. Om detta problem inte 
skulle gå att lösa vore förslaget F i det närmaste oanvändbart, och då kunde A 
användas som reserv. Vidare konstaterades att förslag B var beroende av att rätt 
komponent hittas, vilket inte är en okomplicerad uppgift. Tillverkarna finns 
visserligen representerade på Internet, men att hitta dem är svårt och flera intressanta 
leverantörer har hittats först efter någon veckas sökning. 
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4.  Konceptfas 

I detta avsnitt beskrivs arbetet med att omvandla idéer till koncept, det vill säga utföra 
en utredning om konsekvenserna av att använda en viss princip för att lösa problemet. 
Eftersom stora problem med vibrationer upptäcktes (se avsnitt 4.3.3) med de färdiga 
brytarna, beslutades att de koncepten (B och E) skulle ställas åt sidan, och att koncept 
A, pendeln, istället skulle prioriteras. Annars upplevdes risken som stor att endast 
koncept F skulle kunna gå att vidareutveckla till färdig prototyp, och ett koncept 
ansågs vara för lite. 

4.1. Konceptgenerering 

Under denna fas i arbetet genomarbetades och testades varje koncept så att det med 
hjälp av kravspecifikationens bedömningskriterier gick att reda ut, vilket koncept som 
var det vinnande och skulle gå vidare till slutfas. 
 
För att hålla nere kostnaderna gjordes bara tester som var nödvändiga för funktionens 
skull. I möjligaste mån tillverkades testriggar och annan utrustning som krävdes på 
egen hand. Orsaken var i huvudsak tidsmässig eftersom allt som lämnades bort för 
tillverkning tog mycket längre tid att få tillbaka.  
 
Varje koncept konstruerades och testades så att inga större tveksamheter skulle kvar-
stå kring funktionen hos en eventuell prototyp. Vissa konstruktioner gjordes för att 
testa avgörande funktioner i koncepten. Alla tester som genomfördes under detta 
skede gjordes på klippare utomhus. Resultatet av testerna dokumenterades väl för att 
finnas till hands när utvärderingen skulle göras. 

4.2. Koncept A 

Här beskrivs arbetet med koncept A, pendeln. Idévariationen inom konceptet 
sammanfattas i den morfologiska matrisen i Tabell 8. 

4.2.1. Konstruktion 

Från idéstadiet fanns tankar om att använda två pendlar, en för respektive riktning (se 
Figur 16). Dock ansågs det önskvärt att kunna använda endast en pendel, för enkel-
hetens skull. Utgående från detta konstaterades nedanstående konstruktionsproblem, 
samtidigt som en morfologisk matris för konceptets ingående delar ställdes upp och 
modifierades under arbetets gång. 

 

Figur 16. Principiell skiss av koncept A. 
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• En lämplig upphängning måste hittas som behövde vara billig, enkel samt ha till-
fredsställande hög precision, eftersom pendellängdens position avgör vid vilken 
lutning brytaren ger utslag. Inledningsvis studerades alternativ, i första hand för 
testanordning men eventuellt även för prototyp, som skruvfjäder, krokar, kulled, 
polhemsknut, vajer eller kabel, en slags hängande spik och en spik på någon mjuk, 
något fjädrande ring. Se bilder i Figur 17. 

 

 

  

Kulled Hängande spik Spik på mjuk ring 

Figur 17. Olika varianter på upphängning av pendel. 

• En tillförlitlig kontakt mellan tändspole och jord måste kunna garanteras. Detta 
problem var mer komplext, eftersom en mängd alternativ finns tillgängliga. För att 
få ökad kraft mellan polerna föreslogs att en hävarm skulle användas, genom att 
pendelmassan hängde på en lång stel stång som ovan infästning skapade kontakt. 

 
Ur den morfologiska matrisen kombinerades alternativen till två huvudsakliga 
prototypförslag, vilka presenteras nedan. 

Prototypförslag 1 

Här kombinerades en inbyggnad helt i metall med kabel för upphängning och pendel-
längd och väggen (hela inbyggnaden) som jordpunkt. Inbyggnaden konstruerades för 
att passa en inom koncept F redan tillverkad hållare för montering på gräsklipparen. 
Se ett foto och en genomskärningsbild av den sammansatta brytaren i Figur 18. 
 

  

Figur 18. Fotografi och genomskärningsbild av prototyp 1 inom koncept A. 

På denna prototyp kunde parametrarna pendellängd och kontaktytor varieras. 
Dessutom kunde locket bytas ut, så att en annan pendellängd och/eller pendel kunde 
användas. Tyvärr testades aldrig denna prototyp, eftersom tillverkningen av den var 
klar först efter att konceptvalet hade gjorts. 



28 

Prototypförslag 2 

Ur det första förslaget till pendelprototyp växte det fram ett till. Den första pendeln 
var enaxlig, den andra är tvåaxlig. Polernas placering skiljer sig från den första 
prototypen genom att de sitter placerade ovanför rotationspunkten. Avståndet till 
vikten nedanför rotationspunkten är längre än avståndet till kontaktpunkten mellan 
polerna. Detta ger en hävarmseffekt som skapar tryck mellan polerna. Trycket gör att 
kontakten bibehålls trots vibrationerna. Se Figur 19.  
 
Fördelar med konstruktionen:  

+ Robust konstruktion 

+ Relativt okänslig för vibrationer från motorn 

+ Distinkt brytning kan fås 
 
Nackdelar med konstruktionen:  

- Avancerad och komplicerad 

- Kräver viss precision i upphängning för att åstadkomma önskad funktion 

- Pris osäkert 

 

Figur 19. Pendel med poler ovan upphängningen. 
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Morfologisk matris 

    

Lösningsalternativ 

  

Ingående delar 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Inbyggnadstyp, 
material och 
utformning 

Enkel, plast 
Enkel, 

metall 

Speciell för 

kontakt, 

metall 

    

2 Infästning Skruvfjäder Krokar Kulled Minikardan 
Vajer/ 

Kabel 

Hängande 

spik 

Spik på 

mjuk ring 

3 Kabel 
Gummitråd 

med ledare 
Metallstav Plaststav    

4 

Pendellängd 

Lång Kort Smal Bred    

5 Konfidentiellt        

6 Kontaktsätt 
Kant mot 

plan yta 

Kon-

fidentiellt 

Halvskalade 

kablar (en 

T, en J) 

    

7 
T-pol 

(Tändspole) 
Lock Botten Pendel Ring    

8 J-pol (Jord) Lock Botten Pendel Ring    

9 Konfidentiellt        

10 Konfidentiellt        

Tabell 8. Morfologisk matris för koncept A. 
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4.2.2. Testning 

Test av pendel 

En testanordning för prototypförslag 2 inom koncept A togs fram. Den bestod i en 
provisoriskt konstruerad pendel med möjlighet att byta vikter (se Figur 20). Syftet var 
att testa pendelns funktion samt prova ut storleken på pendeln. 
 
Testriggen monterades på klipparen och kopplades in till tändsystemet. Sedan kördes 
klipparen och lutades för att se om riggen klarade att bryta tändningen. 
 
Riggen klarade att bryta tändningen. Resultatet var repeterbart – tändningen bröts vid 
varje försök. Två olika vikter användes, men viktens storlek spelade ingen roll för 
brytförmågan. Däremot ökade pendelns känslighet för användarens rörelser vid en 
tyngre vikt. 

 

Figur 20. Fotografi av testanordningen för pendel. 

Slutsatsen efter detta försök var att riggen är okänslig för vibrationer från motorn. 
Stora rörelser som skapas av användarens rörelser påverkar dock pendeln i större om-
fattning. 

4.3. Koncept B/E 

Dessa koncept behandlades tillsammans under konceptfasen. I detta avsnitt beskrivs 
det konstruktionsarbete som behövdes, och framförallt komponentsökningen, som var 
grundläggande för dessa koncept. 

4.3.1. Konstruktion 

Idén var att kombinera väldigt enkla och billiga switchar i en konstruktion som skulle 
kunna mäta lutning i alla de riktningar som krävdes. Den tänkta komponenten var en 
kulswitch - en stålcylinder med en kula i. När konstruktionen lutar en viss lutning 
rullar kulan från ena sidan av cylindern till andra och bryter (eller sluter) då en krets. 
Tanken på hur själva konstruktionen skulle se ut växte fram efterhand. Det första 
riktiga förslaget ser ut enligt Figur 21 – en pyramid med fyra komponenter på. 
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Figur 21. Ett tidigt förslag på hållare av tip-over switchar. 

Grundprincipen med idén var bra, men den hade nackdelar och behövde utvecklas. 
Efter ett antal steg på vägen kom det slutliga konceptet upp, som såg ut enligt CAD-
modellen i Figur 22. Här är komponenterna tätt packade för att konstruktionen ska ta 
så liten plats som möjligt. 

 

Figur 22. Hållare för komponenter i pyramidform. 

För att hålla komponenthållaren på plats i tanken studerades olika lösningar. En kudde 
av något elastiskt material, och som innehåller luft, skulle var lämpligt. Även olika 
typer av bussningar har undersökts. För att verifiera konstruktionen krävs att tester 
utförs. Det har inte kunnat göras då konstruktionen var ganska avancerad och inte 
tillverkades. Konstruktionsproblemet är sammanfattat i den morfologiska matrisen i 
Tabell 11. 

4.3.2. Sökning och beställning av komponenter 

Alla sökningar av tillgängliga komponenter skedde över Internet via olika sökmotorer 
och genom granskning av tillverkares hemsidor. För att få uppslag och idéer om olika 
lämpliga komponenter gjordes även ett besök på den avdelning inom Husqvarna AB 
som konstruerar en klippare som heter Automower, vilken också har en liknande 
funktion som detekterar och reagerar på lutning. 
 
Det fanns ett mindre antal tillverkare av komponenter som var intressanta. De 
presenteras nedan ihop med de komponenter som valdes ut som de mest intressanta 
att beställa och göra tester på. Den första kontakten med leverantörerna skedde via 
respektive hemsida. Därefter övergick kontakten till att gå via e-post. Efter några e-
brev och önskemål om att beställa komponenter erhölls erbjudande om att köpa prov-
exemplar. 
 
Kontakten med företagen var lite omständlig och därför granskades ELFA:s sortiment 
noggrant. Några kulswitchar köptes från ELFA. De hade dock inga kvicksilver-
brytare, utan sådana fick beställas från andra firmor. Det tog därför längre tid att få 
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dessa skickade och därmed också testade. Följande företag valdes ut för kontakt om 
komponenter: AEC Sensors, Assemtechs återförsäljare i Sverige, Rutronik, och 
Signalquest. 

Resultat av komponentsökning 

Komponenterna i Tabell 9 har rätt toleranser och tål de spänningar som är aktuella. 
 

Komponenter från Assemtech: 

CM2002-2 Hgswitch med diffvinkel5 på 10 grader 
CM2020-0 Hgswitch, omni6 diffvinkel 10 grader 
CM225-70 Hgswitch diffvinkel 25 grader 
S1116 Hgswitch, off-on-off 
CB17-SO Hgswtich, diffvinkel 10 grader 
CB18-SO Samma som ovan 
CK30-0 Hgswitch, diffvinkel 30 grader 

bananliknande 
Komponenter från AEC Sensors: 

20144-A1 Hgswitch med väldigt fina toleranser. 
Kunde ej beställas från leverantören. 
Svensk återförsäljare tillfrågades men hade 
inte komponenten på lager. 

MPS4402 Bra komponent lämplig för pyramidprincip 
3822-G5 Bra toleranser, lämplig för pyramidprincip. 

Lyckades inte beställa denna komponent, 
rekommenderad av tillverkare. 

GZ5-005 Lämplig komponent, rekommenderad av 
återförsäljare. 

Komponenter från Signalquest: 

SQ-SEN-001P-1PS Förfrågan skickat till Signalquest, inget svar 
erhållet. 

SQ-SEN-003P-3PS-XL Samma som ovan 

Tabell 9. Intressanta komponenter för koncept E. 

 
Kulswitchar Kvicksilverswitchar 

CW1300-1, 
Assemtech 

S1016, Asstemtech 

603, Sencera G5Z-002 Durakool 
(Assemtech) 

Tabell 10. Beställda färdiga brytare. 

I Tabell 10 återfinns de komponenter som beställdes och testades. Dessutom 
beställdes två induktanser, vars funktion skulle undersökas.  

                                                 
5 ”Diffvinkeln” är den vinkelskillnad som krävs för omslag. 
6 ”Omni-directional” innebär att brytaren detekterar lutning i 360 grader. 
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Morfologisk matris 

    Lösningsalternativ 

  Ingående delar 1 2 3 4 5 

1 Köpta komponenter Tiltswitch, Hg Tiltswitch, kula Tiltswitch, annan     

2 Konfidentiellt      

3 Konfidentiellt      

4 Inbyggnadstyp Pyramid Staplade komp       

5 Inbyggnadsmaterial Stål Aluminium Plast     

Tabell 11. Morfologisk matris för koncept B och E. 

4.3.3. Testning 

En testrigg tillverkades för komponenterna, för att kunna återskapa testmiljön för alla 
komponenter så att testningen skulle bli så enhetlig som möjligt. Den består av en 
platta aluminium med borrade hål så att en laboratoriekontakt kan fästas i den. 
Komponenten som ska undersökas fästs sedan mellan elektroderna antingen genom 
att sladdar monteras på komponenten eller att komponentens ben används i 
monteringen.  

Tester med kulswitchar 

• Kulswitchen och den tvåaxliga switchen testades med avseende på 
vibrationskänslighet, genom att de monterades fast på gräsklipparen varefter deras 
respektive resistans uppmättes med multimeter. Det visade sig att ingen av 
brytarna slöt kretsen när motorn var igång. När den stängdes av slöts de direkt. 

• Induktanserna, nämnda i 4.3.2, hade därmed ingen verkan då de kopplades i serie 
med brytarna. 

Test av kvicksilverbrytare 

Den ena införskaffade kvicksilverbrytaren undersöktes, och visade sig ha goda egen-
skaper. Den bryter tydligt och distinkt, men är känslig för användarens rörelser. I 
slutande läge har den dock inga problem. I och med att komponenten är känslig för 
användarens rörelser är den inte lämplig för problemet. 

4.4. Koncept F 

Detta koncept är konfidentiellt. 
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5. Val av koncept 

Då konceptarbetet ansågs avslutat inleddes fasen där det koncept skulle väljas ut, som 
avsågs färdigställas till prototyp. Återigen användes kravspecifikationen i 2.1. 

5.1. Utvärdering 

Denna fas inleddes med en preliminär utvärdering där tre koncept jämfördes: 
Koncept A - pendeln, koncept B ihop med E – färdiga brytare, samt koncept F. 
Resultatet visas i detalj i Tabell 12. Koncepten B och E sammanslagna fick ett svagt 
resultat eftersom de dels skulle kunna innebära att kvicksilver användes, dels att deras 
funktion inte var garanterat god. Dessutom var priset ett problem då kvicksilver är 
dyrt och komponenternas kostnad skulle vara svåra att sänka, jämfört med exempelvis 
en metalldetalj som ska tillverkas. I detta läge uteslöts därför dessa två koncept. 
 
Vissa av de uppställda kriterierna visade sig vara svåra att reda ut på egen hand och 
tonades därför ner något vid utvärderingen. Dock diskuterades alla uppställda kriterier 
ingående och undersöktes i möjligaste mån.  
 
Koncept A och F däremot fick liknande resultat och därmed krävdes ytterligare under-
sökningar av funktionen för att avgöra valet. Se respektive koncept under avsnitt 4. 

5.2. Beslut 

Tillgängliga fakta och observationer på gräsklipparen visade att det i valet av koncept 
fanns ett principiellt val mellan säker funktion (pendeln) eller potential till enkel 
konstruktion (koncept F). En längre diskussion fördes och ännu en utvärdering (se 
Tabell 12) gjordes med endast de två återstående koncepten. Här fick koncept F bäst 
resultat. Med detta som underlag, samt en vilja att försöka nå goda resultat med 
avseende på storlek och kostnad, valdes koncept F ut att arbeta vidare med. Det var 
dock tydligt att detta val innebar ett visst risktagande, i det att funktionen ditintills 
varit mer tveksam än hos pendeln. Där kunde hävarmen användas för att öka 
kontaktförmågan, och hos koncept F saknades en liknande möjlighet. 
 

 

Preliminär tidig 
utvärdering 

Specifik 
senare 

utvärdering 

Koncept A B, E F A F 

Nivå 1      

Summa 4,40 0,70 5,00    
Norm. 0,44 0,07 0,50    

Nivå 2      
Summa 4,36 0,99 5,56 2,13 3,20 
Norm. 0,40 0,09 0,51 0,40 0,60 
Nivå 3      
Summa 3,95 2,09 3,23 1,48 3,16 
Norm. 0,43 0,23 0,35 0,32 0,68 
Medel: 0,42 0,13 0,45 0,36 0,64 

Tabell 12. Resultat vid utvärdering av koncept. 
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6. Prototypfas 

Innehållet i detta avsnitt är konfidentiellt. 
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7. Resultat 
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8. Slutsatser 

8.1. Jämförelse med kravspecifikation 

Utifrån kravspecifikationen har en diskussion förts om hur väl den är uppfylld. Nedan 
kommenteras de krav som anses vara viktigast. De som ej berörs är antingen 
uppfyllda utan problem, eller mindre relevanta. 

Tillfredsställande funktion 

Rätt gränsvinkel 
Prototypen uppfyller detta mål sånär som på upp till 10 grader. Detta ligger strax 
utanför felmarginalen satt i kravspecifikationen. 
 
Bryta vid alla otillåtna vinklar 
Detta krav uppfylldes vid ett tillfälle men i övrigt förelåg ett intervall, då prototypen 
vändes upp och ned, på omkring 40 grader där den ej fungerade. 
 
Vibrationskänslighet 
Brytaren är helt okänslig för motorns vibrationer och likaså för de störningar som 
uppkommer pga. användarens rörelser, vilket får ses som en stor framgång. Det 
innebär att den inte kommer lösa ut utan korrekt anledning. 
 
Återställning 
Det är väldigt lätt att återställa brytaren till normalläge, vilket betyder att klipparen 
går att starta och köra. Endast ett par graders lutning från brytläge krävs för att 
klipparen ska gå att köra igen.  

Låg totalkostnad 

Driftskostnad 
Underhållet på brytaren anses vara noll, då den i framtiden bör kunna konstrueras 
tillräckligt bra. Det finns heller inga förbrukningsdetaljer i konstruktionen. 

Ej störande utseende 

Kraven på synlighet och placering har inte varit högt prioriterade under arbetets gång, 
men har ändå beaktats. Prototypen är ganska stor, men en tänkt produkt skulle vara 
betydligt mindre och skulle gå att placera relativt undanskymt. 

Ej förstörande 

Elektriskt isolerad 
Prototypen kräver en anslutning till tändspolen, vilket innebär att någon del av den 
blir strömförande. En lämplig anslutning krävs för att minimera risken för skada därav 
på användaren. 

8.2. Utvärdering av arbetsgången 

Metod 
Under idégenereringen skedde arbetet individuellt med att komma med idéer. Om 
jobbet hade skett på samma typ av idéer hade det varit enklare att jämföra och 
diskutera arbetet. Om båda hade jobbat med att generera idéer inom samma område 
hade synergieffekter kanske kunnat fås av bådas arbeten.  
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Konceptarbetet var förvisso fruktsamt, men under vissa perioder fanns känslan att 
osäkerheten kring vilket koncept som skulle färdigställas hämmade viljan att utreda 
alla möjligheter inom ett koncept. Kanske kunde resultatet och beslutsunderlaget ha 
blivit bättre med ett mer förutsättningslöst konstruktions- och sökningsarbete. 
 
Metodiken för att utvärdera idéer och koncept fungerade bra. Det gav en säkerhet i 
arbetet som gjorde att en bra idé inte riskerade att falla bort; innan en idé eller ett 
koncept eliminerades utvärderades det mot de andra aktuella för stunden. En för-
bättring skulle dock vara att göra kravspecifikationen när problemsituationen är bättre 
analyserad. Vissa poster fick mindre betydelse och upplevdes ibland som irrelevanta 
när utvärderingar skulle göras. Dock fyllde kravspecifikationen sin funktion och var 
till stor nytta och hjälp genom hela arbetet. 
 
Planering 
Arbetsgången delades in i tre faser: idé, koncept och prototyp. Både denna princip, 
och den avsatta tiden för respektive fas anses vara lämpliga för lösning av denna 
problemtyp. Särskilt tiden för prototypfasen (se avsnitt 1.4) var nödvändig, eftersom 
den innebär många detaljbeslut. 
 
Problemet 
Problemställningen var ganska komplex att analysera eftersom den var ny och ingen 
annan hade gjort en känd analys av den tidigare. Under arbetet fanns problem med att 
finna entydighet i testresultat, vilket möjligen tyder på att ett antal inverkande 
parametrar ej tagits hänsyn till. Att göra en beräkningsmodell för problemet borde 
därför inte vara omöjligt, men skulle kräva en noggrann studie av endast det 
problemet. 
 
Tester och prototyper 
Arbetet med att ta fram en prototyp är ett ihärdigt arbete som kräver uthållighet. Idéer 
fanns det gott om, det svåra var att omsätta dessa i verkligheten. Även om det fanns 
många idéer på brytare skulle dessa appliceras på klipparen vilket också skapade ett 
behov av idégenerering för att lösa de praktiska problemen.  
 
Under testarbetet kom de största svårigheterna upp. Problemet var att inget material 
fanns i förväg vilket gjorde att i princip allt material som krävdes fick byggas eller 
köpas. Det skapade en del arbete innan själva testandet kunde komma igång. De 
genomförda testerna var dock inte så avancerade utan ganska grundläggande vilket 
gjorde att resultatet blev relativt sett bra ändå. Resultatet av testerna och mängden 
tester får ses som tillfredställande med tanke på utgångsläget och det begränsade 
materialet. En klar fördel har varit att ha tillgång till utvecklingsavdelningen på 
Husqvarna AB, och de klippare och den kunskap som finns där. 
 
Ett problem kring testerna av både test- och slutprototyperna, var att geometrin endast 
med stor svårighet kunde ändras. Därför är det högst troligt att en bättre funktion kan 
fås med en annan kombination av parametrar. Problemet består i att hitta den! Om de 
genomförda testerna ska förbättras bör följande punkter beaktas: 
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• Utrustning som byggs bör eliminera operatörens inverkan. Exempelvis bör en och 
samma infästningspunkt användas, för att få en enhetlig referens och göra det 
enklare att jämföra resultat av tester. 

• Infästningen vid varje testning bör vara solid, så att testutrustningen inte har 
någon möjlighet att röra sig relativt maskinen.  

8.3. Rekommendationer inför fortsatt arbete 

Innehållet i detta avsnitt är konfidentiellt. 
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